
Få Danmarks bedste internet
– bestil Waoo Fritid til dit sommerhus

Til sommer-/fritidshuse   VI  
GI’R 
DIG

5 år i trækBEDST
Kunderne siger:

Kilde: Loyal� Group 2012-2016



Fibernet forbinder dig med fremtiden

Waoo Fritid
internet til dit sommerhus

1 Kilde. Loyal� Group. Bedst i test 2012-2016.
2 Waoo hastighedsgaranti forudsætter, at testen er gennemført på testdinhastighed.dk og rapporteret eer betingelserne.
3 Min. pris fra 1.492,-. Består af abonnement 199,- (1x199,-), aktivering af hvilende abonnement 49,- (engangsbeløb), hvilende abonnement 245,- (5x49,-) og oprettelse af Waoo Fritid   
 999,- (engangsbeløb). Hertil kommer tilslutning til �bernettet (engangsbeløb) i nye områder 1.995,-, i allerede etablerede områder 500,-. Tilslutning til �bernettet er fradragsberettiget
 i henhold til BoligJobordningen. Bindingsperioden er 6 mdr. Allerede eer en måned kan du sætte dit abonnement i hvile. Vejledende priser. Produkterne forudsætter adgang til Fibias
 �bernet, og at leveringsadressen er registreret i BBR som sommer-/fritidshus. For yderligere oplysninger kontakt os. Hvis dit sommer-/fritidshus ligger på Sjælland eller øerne ring på 
 70 29 26 66, hvis det ligger i Jylland ring på 70 29 28 04. På �bia.dk/bredbaandsfakta �nder du fakta om alle vores bredbåndsprodukter.

pr. md.199,-
Min. pris i 6 måneder fra 1.492 kroner. 
Hertil kommer tilslutning til �bernettet3.

Det får du
Danmarks bedste internet1

Fiberbredbånd 50/50 Mbit/s 
Hastighedsgaranti2

 Mulighed for at sætte dit abonnement i hvile.



Fibernet forbinder dig med fremtiden

1 Kilde: Loyal� Group. Bedst i test 2012-2016.
2 Waoo hastighedsgaranti forudsætter, at testen er gennemført på testdinhastighed.dk og rapporteret eer betingelserne.
3   Min. pris fra 2.990,-. Består af abonnement 299,- (1x299,-), aktivering af hvilende abonnement 49,- (engangsbeløb), hvilende abonnement 245,- (5x49,-), oprettelse af Waoo Fritid 999,- 

(engangsbeløb), køb af tv-boks (engangsbeløb) 4K tv-boks 1.299,- eller tv-boks med harddisk 1.999,- samt bokshåndtering 99,- (engangsbeløb). Hertil kommer tilslutning til �bernettet 
(engangsbeløb) i nye områder 1.995,-, i allerede etablerede områder 500,-. Tilslutning til �bernettet er fradragsberettiget i henhold til BoligJobordningen. Bindingsperioden er 6 mdr. 
Allerede eer en måned kan du sætte dit abonnement i hvile. Produkterne forudsætter adgang til Fibias �bernet, og at leveringsadressen er registreret i BBR som sommer-/fritidshus. 

 For yderligere oplysninger kontakt os. Hvis dit sommer-/fritidshus ligger på Sjælland eller øerne ring på 70 29 26 66, hvis det ligger i Jylland ring på 70 29 28 04. 
 På �bia.dk/bredbaands fakta �nder du fakta om alle vores bredbåndsprodukter.

Waoo Fritid + TV
internet og tv til dit sommerhus

pr. md.299,-Det får du
Danmarks bedste internet1

Fiberbredbånd 50/50 Mbit/s
Waoo Fritid TV-pakke
Hastighedsgaranti2

 Mulighed for at sætte dit abonnement i hvile.

Min. pris i 6 måneder fra 2.990 kroner. 

Hertil kommer tilslutning til �bernettet3.

Waoo Fritid TV-pakke

60 radiokanaler - se dem alle på waoo.dk/radio

Waoo Fritid + TV forudsætter en tv-boks (engangsbeløb), vælg mellem 4K tv-boks 1.299,- eller tv-boks med harddisk 1999,-.
Følgende kanaler leveres i HD, selvom det ikke fremgår af logoerne: DR 1, DR 3, TV 2 Regionerne, NRK1 og ARD/Das Erste.



Fibernet forbinder dig med fremtiden

Waoo Frit Valg Pakker 

Bestil direkte med din �ernbetjening, så snart du har din tv-boks
– og se dine kanaler med det samme!

BBC Pakke 50,- pr. md.

C More FILM Pakke 99,- pr. md.

M Pakke 100,- pr. md.

TV 2 Pakke 69,- pr. md.

BørnePakke 69,- pr. md.

TV 2 PLAY Hele Pakken 39,- pr. md.

Charlie & Co. 79,- pr. md.

Forudsætter abonnement på  alle TV 2’s kanaler (TV 2 Pakken). 
Bemærk, at de første 2 mdr. er uden beregning.

*Kun ved samtidig bestilling af Waoo Fritid med tv.
Normalpris 110,- pr. md.

Tv-boksen giver dig adgang til Kanalbutikken, hvor du nemt kan bestille et udvalg af Waoo Frit Valg Pakker og 
Frit Valg Kanaler. Der er mange forskellige Frit Valg Kanaler, så du kan sikkert �nde én eller ¢ere, som du kunne 
tænke dig. Du kan købe kanalerne direkte med din £ernbetjening, og du kan endda se dem med det samme.



Fibernet forbinder dig med fremtiden

Waoo Frit Valg Kanaler

Nogle tv-kanaler leveres som HD, selvom det ikke fremgår af logoet.
Kanalerne Viasat Nature og Playboy TV deler sendeflade på samme kanal. Disse to kanaler fås samlet i SD-udgave, da Playboy TV ikke findes i HD-udgave. 
Du kan få Viasat Nature i HD-udgave.

30,- pr. kanal pr. md.10,- pr. kanal pr. md. 20,- pr. kanal pr. md.

90,- pr. kanal pr. md.

50,- pr. kanal pr. md.

40,- pr. kanal pr. md.

*



Fibernet forbinder dig med fremtiden

Hvilende abonnement
Står dit sommerhus tomt?
Lukker du ned for sommerhuset i længere perioder, 
kan det være over¢ødigt at have et abonnement, som 
du ikke bruger. Hos Fibia kan du sætte dit abonnement 
i hvile i de perioder, hvor du ikke har brug for det. 
Abonnementet skal blot være aktivt minimum én 
måned ad gangen. Det gælder, uanset om du har 
Waoo Fritid eller Waoo Fritid + TV.

Det koster 49 kroner at oprette en hvileperiode, og 
du kan sætte dit abonnement i hvile allerede eer én 
måned. 

Et hvilende abonnement koster 49 kroner pr. måned, 
det er sat i hvile. Det er uden omkostning at genaktivere 
dit abonnement eer en hvileperiode.  

Når dit �berbredbånd sættes i hvile, bliver alle 
tilknyttede produkter også sat i hvile. Det be�der, 
at tv og/eller telefoniabonnement også sættes i hvile i 
perioden. Vælger du at bruge telefoni i hvileperioden, 
vil du blive faktureret eer forbrug.

pr. md.49,-



Fibernet forbinder dig med fremtiden

Frihed til at vælge

TV
Waoo Fiberbredbånd 
Waoo Fritid giver dig lynhurtigt og stabilt 
�berbredbånd i dit sommerhus. 50/50 Mbit/s 
med hastighedsgaranti.1

Waoo TV
Du kan som tillæg til Waoo Fritid vælge TV, der 
giver dig de kendte danske og �ske tv-kanaler. 
Se tv-pakken på side tre.

Masser af Frit Valg Pakker og 
Frit Valg Kanaler
Som tillæg til dit Waoo Fiberbredbånd og TV, kan 
du altid vælge mellem en lang række Frit Valg 
Pakker og Kanaler i vores Kanalbutik. Det er let at 
bestille med din £ernbetjening.

Telefoni
Vil du have telefoni i sommerhuset, så inkludér et 
abonnement på Telefoni Forbrug eller Telefoni Fri 
Fastnet til dit Waoo Fiberbredbånd. Du kan stadig 
beholde dit gamle telefonnummer. Læs mere på 
�bia.dk/telefoni.

Waoo Web TV
Se tv, hvor du vil, og tag din tv-pakke med dig, når 
du forlader dit hjem. Med Waoo Web TV får du 
adgang til en stor del af dine tv-kanaler på både 
computer, tablet og smartphone.2

Waoo Bio – din hjemmebiograf
Du får adgang til premiere�lm og et hav af 
klassikere med et enkelt tryk på £ernbetjeningen. 
Filmene a¢everer sig selv eer 48 timer. Du kan 
også se Waoo Bio på din computer via waoo.tv.

1 Waoo hastighedsgaranti forudsætter, at testen er gennemført på testdinhastighed.dk og rapporteret eer betingelserne.
2 Kan vises på enheder med ios- eller Android-s�resystemer.
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Danmarks bedste internet for 5. år i træk
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Nu skal vi ikke prale, men...

Danmarks 
bedste 
internet *
5 år i træk
Igen i år er Waoo blevet kåret som bedst i test af vores mange 
tilfredse kunder. Det be�der, at vi for 5. år i træk topper listen på både 
kundeloyalitet og produktkvalitet. Det er vi selvfølgelig stolte over, men 
nu handler det jo ikke om at klappe os selv på skulderen. Det handler om 
at give dig det allerbedste produkt, så du kan få mere ud af internettets 
mange muligheder.

Det er internet, som det burde være.
*Kilde: Loyal� Group BrancheIndexTM 2016

Læs mere på www.�bia.dk



Fibernet forbinder dig med fremtiden

Ja tak! Jeg vil gerne bestille Waoo Fritid 
   Waoo Fritid for 199,- pr. md.1

1 Min. pris fra 1.492,-. Består af abonnement 199,- (1x199,-), aktivering af hvilende abonne ment 49,- (engangsbeløb), hvilende abonnement 245,- (5x49,-), oprettelse af Waoo Fritid 
999,- (engangsbeløb). Hertil kommer tilslutning til �bernettet (engangsbeløb) i nye områder 1.995,-, i allerede etablerede områder 500,-. Bindingsperioden er 6 mdr. Allerede eer 
en måned kan du sætte dit abonnement i hvile. 

  Waoo Fritid +TV for 299,- pr. md.2

2 Min. pris fra 2.990,-. Består af abonnement 299,- (1x299,-), aktivering af hvilende abonne ment 49,- (engangsbeløb), hvilende abonnement 245,- (5x49,-), oprettelse af Waoo Fritid 
999,- (engangsbeløb), køb af tv-boks (engangsbeløb) 4K tv-boks 1.299,- eller tv-boks med harddisk 1.999,- samt bokshåndtering 99,- (engangsbeløb). Hertil kommer tilslutning til 
�bernettet (engangsbeløb) i nye områder 1.995,-, i allerede etablerede områder 500,-. Bindingsperioden er 6 mdr. Allerede eer en måned kan du sætte dit abonnement i hvile.

Jeg ønsker denne tv-boks:          4K tv-boks 1.299 kr             Tv-boks med harddisk 1.999 kr.

  Bestil dine Frit Valg Kanaler og Frit Valg Pakker direkte via din tv-boks, så snart dit abonnement er aktivt.

  Ja tak, jeg vil gerne modtage information og tilbud fra Fibia
  Jeg giver sam�kke til, at Fibia P/S må kontakte mig pr. brev, e-post (e-mail, sms, mms) og telefon med information, 
 konkurrencer og gode tilbud på bredbåndsydelser, telefoni, tv og video on demand. Jeg kan til en hver tid tilbagekalde sam�kket.

Forudsætning
Vejledende priser. Produkterne forudsætter adgang til Fibias �bernet og at leveringsadressen er registreret i BBR som sommer-/fritidshus. For oplysning om  
leveringstid kontakt Fibias Kundecenter. Hvis dit sommer-/fritidshus ligger på Sjælland eller øerne ring på 70 29 26 66, hvis det ligger i Jylland ring på 70 29 28 04. 
Læs mere om vores bredbåndsprodukter på �bia.dk

Fortrydelsesret 
Bemærk, at du har ret til at træde tilbage fra denne abonnementsaale uden begrundelse inden 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage eer den dag,  
hvor du modtager en ordrebekræelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Fibia om din beslutning om at fortryde denne abonnnementsaale i en utve�dig erklæring (f.eks. brev eller e-mail). 
Der kan �ndes en standardfortrydelsesformular til brug herfor på waoo.dk, men brug heraf er ikke obligatorisk for at fortryde abonnementsaalen.

Forbehold for prisjusteringer, ændrede produktspeci�kationer og trykfejl. De gældende vilkår kan læses på �bia.dk

Felter markeret med * skal udfyldes.

*Navn: 

*Adresse:

*Postnr.:                          *By: 

*Telefon:                                                                            

Mobil: 

*E-mail:

INSTALLATIONSADRESSE (SOMMER-/FRITIDSHUS)

*Navn: 

*Adresse:

*Postnr.:                          *By: 

*Telefon:                                                                            

Mobil: 

*E-mail:

FAKTURAADRESSE (POSTADRESSE)

*Dato:                            *Underskri:

Du kan også ringe og bestille
Sjælland og øerne70 29 26 66

Jylland
70 29 28 04
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Fibia P/S
+ + + 25144 + + +
0893 Sjælland - USF B

2012-2016
BEDST

Kunderne siger:

Kilde: Loyal� Group

Bestil og 
få Danmarks 

bedste bredbånd 
i dit sommerhus




